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Csapataifik negyed év éta állnak helyt
az olasz határon.
Budapest, augusztus 23. (Közli a -miniszterelnöki sajtóosztály.)

Csapataink

tegnap

is az olaszoknak a doberdoi fensik ellen inté-

kot s ezért nyúlt a legutolsó, legkétségbeesettebb utat, az olasz—török háború megindítását.

zett több rendbeli támadását verték vissza;

Atripoliszi k o r m á n y z ó a h á b o r ú r ó l

helyenikint kézi tusáig fejlődött a harc. Sok

Milánó, augusztus 23. A Correspondenza
közli, hogy Ameglio tábornok, Aripolisz kormányzója, hirdetményt bocsátott közre, a
melyben olasz és arab nyelven fejtegeti az
Ausztria-Magyarország ellen v'aló háború
szükségességét. A kormányzó végül a katonai operációk eddigi „eredményéről" számolt
be.

esetben az.ellenség megkísérli, hogy módszeres támadással közelili meg védelmi vonalainkat. A tolineini hidfő délután tüzérségi
gyorstűz alatt állott; ezt követöleg az ellenséges gyalogság késő éjszakáig

ismételten

támadott, de eredménytelenül; súlyos veszteségei voltak.

i

Többi arcvonalon nincs lényeges esemény.
A tiroli erődítményeink ellen irányzott
nehéz tüzérségi tüz időnkint csökkent.
Egykori szövetségeseink hadüzenete óta
épen ma telt el negyed év. Az olasz hadsereg számtalan támadásaival szemben se-

Az olasz arzenálok felülvizsgálása'
Milano, augusztus 23. A hadügyminiszter rendeletére felülvizsgálják az összes fegyvernemekhez tartozó arzenálokat és Vaktárakat Oroszországban. Mint jelentik a felülvizsgálat eddig kedvező eredménnyel járt.
A z olasz hivatalos Jelentés.

A 'sajtóhadiszállásról jelenti a
Magyar
Távirati Iroda: Az ollasz vezérkar augusztus
szenvedett. Csapataink változatlanul állanak 20-ikán a következő jelentést adta ki:
\ helyt a határon vagy a határ közelében levő
A Sugana-völgyben
'csapataink balszárhadállásainkban,
>.nyu a Monté Civarou, jobbszárnya pedig a
Höfer altábornagy,
Chirnon Raiva csúcsára támaszkodva a Maa vezérkari főnök helyettese. sóig nyomult előre. A Monté PanamUán Levimotól északra elhelyezett ellenséges tüzérség
Útban van az olasz h a d e r ő
eredménytelenül kisérelte meg csapatainknak
T ö r ö k o r s z á g felé.
uj állásokból való kiűzését.
Bécs, augusztus 23. Athéni
antant-barát
A felső Cordevole-völgyben az ellensé1 észről származó híradás szerint, mint a Siid- ges tüzérségi tüzelés által oikozott tűz Pieve
slavische Korrespondenz
jelenti, a már uton di Livin'alongo községet (Bucbstein) a temlevő olasz haderő, amely állítólag nagyon je- plommai együtt majdnem elhamvasztotta. —
lentékeny, arra van szánva, hogy
Szmirnánál Az ellenséges tüzérség azonban csapatainkba
és Mersinánál partra szálljon.
Olaszország kárt nem okozott, állásainkat továbbra is
már julius vége óta készülődik a Törökország tartjuk. A felső Rienz és a Bodenbadh-völgy
ellen való beavatkozásra. Akkoriban
ugyanis szakaszaiban; sorainkat az Innidhfiedler-ponaz abrazzói herceg vezérkarának
több tagja tig toltuk előre.
és Cadorna vezérkarából való más olasz tiszA Tolmein-szalkaszon a hadmüveletek letek a „Janicolo" gőzhajón, amelyen görög lo- folyása kedvező.
bogó volt s amelyet később egy görög hadiA Karsztrfensikon nem történt jelentős
hajó Korfu táján lefoglalt, a
Dardanelláknál esemény.
jártak, hogy az olasz szárazföldi és tengeri
akció terveit az angol tengernagy és HamilUj harcok a Vogézekben.
ton tábornok véleményezése
alá
bocsássák.
Berlin, augusztus 23. A nagy főhadiszálEgy konstantinápolyi
jelentés
hangsúlyozta,
hol sem ért

célt;

ellenben

hogy a török fővárosban teljes
fogadták az olasz
hadüzenetet.

veszteségeket

nyugalommal

Azolasz hadüzenet következményei
Szaloniki, augusztus 23. Az olaszok legújabb hadüzenete még mélyebbé teszi az Itália és a Balkán államok, különösen Görögország 'közötti szakadást s előreláthatóan véglegesen az entente ellen szítja a'z országok
közvéleményét. Az olaszok semmiféle akciót
a törökök ellen ki nem fejthetnek anélkül,
hogy görög terület vagy legalább is görög
érdekek zónáját ne érintenék s 'mihelyt flottájuk bázisát a görög szigetvilág közelébe helyezik el, a súrlódások'
és
összeütközések
egész sorozata veszi kezdetét. Itt bizonyosra
veszik, hogy Görögország
már
legközelebb
kénytelen lesz 'megvédeni fenyegetett
semlegességét s ez akciójában más balkáni államra
is számitihat annál is inkább, mert az 'olasz
hadüzenet világos bizonyítéka annak, ihogy az
antant a Balkánon végleg elvesztette a játé-

lás jelenti: Ma reggel, Seebriigge előtt mintegy 40 hajóból álló ellenséges hajóhad jelent
meg, amely miután parti tüzérségünk tüzelt
reája, nyugati irányba ismét eltávozott.
A Vogézekben, Münstertöl északra Lingekopf—Schratzmaenle—Barrenkopf

vona-

lon uj harcok vannak folyamatban. Az erős
támadások tegnap este részben állásainkig
haladtak előre. Lingekopfon ellentámadásokkal ismét visszavertük az ellenséget.
Schratzmaenlen és Barrenkopfon heves
közelharcok egyes árokrészek körül egész
éjjen át tartottak. Mintegy 30 alpesi vadászt
foglyul ejtetünk.
Vavrinál (Liliétől délnyugatra) lelőttünk
egy angol repülőgépet.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
te
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Kisszeged felépítéséhez
a város is hozzájárul.
— A pénzügyi bizottság ülése. —
(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizottság hétfőn délután Somogyi Szilveszter eíncklésével ülést tartott.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos előadta, hogy a rögtöni segélyezésre 2800 korona
volt előirányoz.va, amely azonban elfogyott.
Jelezte még a pénzügyi tanácsos, hogy a szegénya'lap, melynek a rögtöni csak együk tétele, szintén kimerülöben van s később majd
még itt is szükség lesz körülbelül 40.000 korona póthiitelre,
A pénzügyii bizottság a 2500 koronás póthitelt megszavazta.
Scultéty Sándor főszámvevő már régebben elkészítette az 1915. év első felének mérlegét, mélyet akikor részleteséin ismertettünk.
Bokor Adolf a mérlegnek ama tételéhez
szólt hozzá, mely az első félévben 113.000
koronás földhaszonbér hátralékot tüntet fel.
Ilyen drágaság mellett nem szabadna ily
hátraléknak lenni. Kitér ezután a r r a a tételre,
melv arról szól, hogv mekkora veszteséggel
működik a gőzfürdő. A fürdő kezelése hanyag
és rendetlen.
Dr. Somogyi Szilveszter: A földbérletnél
különösen nagv hátralékban vannak ia tápéiak. Ezeket a földeket túlságosan' magas árakon adták bérbe s igy a bérleti összeget nem
kép'esek belőlük kihozni. A gőzfürdőre hallott
már panaszokat. Ha azonban lelkiismeretes,
hozzáértő vezetőt fog találni, a baijok elmúlnak.
. Balogh Károly: A bérihátralékok egyik
főoka az, hogy a hadiban levő bérhátra'lékosok
ellen végre hajítást nem lelhet vezetni; a mláSik
pedig, hogy — több bérlő elhagyta bérletét s
azokat jóval olcsóbban kellett újból hasznosítani.
\ )•
A mérleget a pénzügyi bizottság tudomásul vette:
r
Elfogyott átvonulási
szálláspénzekre
megszavazott 87.000 korona, igy ujabb 30.000
korona megszavazása vált szükségessé. A
pénzügyi bizottság javasolja a póthitel megszavazását.
A
Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár
ajánlotta fel a városn'aik a tulajdonában levő
Vigh-féle telket, amely 'Újszegeden a hfdifö
mellett fekszik és vételára 36.000 korona. Ez
az összeg tiz év alatt öt százalékos k a m a t
méUett fizethető.
A bizottság több hozzászólás után elfogadta az indítványt.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos ezután
Debrecen ismert köriratát mutatta be. Debrecen közgyűlése 2000 koronát szavazott mieg
e g y kárpáti község felépitéséhez. Kétezer koronából nelm tehet falut építeni s nekünk, ha
a munkából ki akarjuk venni részünket, nagyobb áldozatot kelt hoznunk.
Wimmer Fülöp: 'Nekünk kötelességünk,
hogy segítsünk ebben a nagy munkában. Mi
itthon nyugodtan' éltünk, mig ott fönt állták
az orosz áradatot.
Balogh Károly: Biizonyos, hogy az állani is tudni fogja kötelességét. Azt kiivánja.
hogy a fölépítésre az állalmi adó '5 százalékát
szavazza mleg a közgyűlés. Ez 100.000 koronát tesz ki. Ez legyen olyan adó, melyet azok
is fizessenek, akik valamely adókedvezményben részesülnek.
Obláth Lipót nem tartja az időt alkalmasnak ilyen konkrét határozathozatalra.
Dr. Somogyi 'Szilveszter nagyon meggon
dolandónak tartja az inditxáhyt, mert az adó
m'agv téheriként nehezedik az emberekre. A
kérdést a társadalommal együtt
önkéntes
adakozással kell megoldani. A gyűjtés igy is
elég szépen halad, már 16.000 korona gyűlt
egybe.
A pénzügyii bizottság végül is ugy Határozott, ihogy a már megindult akciót hagyja a
régiben s végül majd javaslatot tesz a közgyűlésihez, hogy a város mint erkölcsi testület szintén járuljon hizzá nagyobb összeggel.

